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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 2/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 19. ledna 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.6, 8.3 a 11.1.

1.2.1 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 1/2016 ze dne 5. 1. 2016.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 31. 3. 2014 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a společností KYLPYLÄ, 
s. r. o., Kolín IV, jako nájemcem.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a firmou ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na 
pozemcích st. p. č. 994/40 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 415 m², p. č. 994/92 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 4.763 m², p. č. 994/95 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 8.254 m², p. č. 987/101 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 941 m², všechny 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 29.250,- Kč bez DPH (35.392,50 Kč včetně DPH).

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), Nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 
1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní 
I. M., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1.140,- Kč/rok.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a firmou ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na 
pozemcích p. č. 1554/17 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 141 m², 
p. č. 1556/23 – trvalý travní porost, o výměře 617 m², p. č. 1556/2 – trvalý travní porost, o výměře 687 
m², p. č. 3197/3 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 636 m², p. č. 3197/1 – ostatní plocha/silnice, 
o výměře 3.699 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 5.550,- Kč bez DPH 
(6.715,50 Kč včetně DPH).

2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod chatou st. p. č. 241 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 33 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,-
Kč/m²/rok.
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2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 64 
m², z celkové výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 161/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 265 m², z celkové výměry 3.127 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,- Kč/m²/rok.

3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu rozpočtu 
města Čelákovic 2015 č. 17.

3.2 Bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu 
rozpočtu města 2015 provedené k 31. 12. 2015.

3.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Technických služeb Čelákovice na rok 
2015 následovně:
účet 521 mzdy navýšení o 135.000,- Kč,
účet 501 spotřeba materiálu snížení o    135.000,- Kč.

3.3.2 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Technické služby Čelákovice,
přípustný objem prostředků na platy na rok 2015 ve výši 11.305.000,- Kč.

3.4 Schvaluje na základě ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu odpisového 
plánu Technických služeb Čelákovice, na rok 2015 na hodnotu 1.255.736,- Kč.

3.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výši výpůjčného 
  70,- Kč /měsíc při hodnotě nástroje do 5.000,- Kč,
120,- Kč/měsíc při hodnotě nástroje do 20.000,- Kč, 
180,- Kč/měsíc za mistrovské nástroje v hodnotě nástroje nad 20.000,- Kč,
za vypůjčení hudebních nástrojů žákům Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice pro účely 
jejich výuky a vypůjčení je považováno za příjem z hlavní činnosti.

4.1 Se seznámila se zápisem č. 1/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 4. 1. 2016.

4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro zadavatele nejvhodnější nabídku společnosti 
ORSmix s. r. o., Praha 9, na provedení dodatečných stavebních prací dle ZL 01 až ZL 08 veřejné 
zakázky „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ podanou v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění za nabídkovou cenu - 8.128,48 Kč bez DPH (- 9.835,46 Kč včetně DPH).
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4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 
Z/2015/21/ORM/Za, č. zhotovitele 20150625 uzavřené dne 26. 6. 2015 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností ORSmix s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem na provedení stavby 
„Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění tohoto 
dodatku 4 977 488,52 Kč bez DPH (6 022 761,11 Kč včetně DPH).

4.3.1 Nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s umístěním a realizací stavby „Oplocení bezbariérové klidové zóny, 
č. parc. 39/5, 197, 3226/3, 39/1, k.ú. Čelákovice“.

4.3.2 Schvaluje Vyjádření města č. 5/2016.

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi 
městem Čelákovice a LICA s.r.o., resp. DPT, s.r.o., ze dne 5. 10. 2009.

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi 
městem Čelákovice a LICA s.r.o., resp. DPT, s.r.o., ze dne 5. 10. 2009.

4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci na projekt „Projektová dokumentace na 
protipovodňové opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice“ ze Středočeského 
Povodňového fondu pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 
5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

4.7.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s prodloužením platnosti územního rozhodnutí nové stavby „Obytný soubor 
V Prokopě“ Spis. zn.: MUC/10682/2012/L, č. j. MUC/06877/2013 ze dne 25. 6. 2013 s nabytím právní 
moci dne 31. 7. 2013 vydané Městským úřadem Čelákovice, odbor výstavby.

4.7.2 Schvaluje Vyjádření města č. 3/2016.

4.8.1 Nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s umístěním a realizací zástavby pro bydlení v jihozápadní části areálu 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.

4.8.2 Schvaluje Vyjádření města č. 4/2016.

4.8.3 Nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s umístěním a realizací záměru rekonstrukce bytového domu a realizace 
rodinného domu při ulici Dělnické.

4.8.4 Schvaluje Vyjádření města č. 6/2016.
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4.8.7 Nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s umístěním a realizací záměru výstavby rodinných domů při ulici 
Přístavní.

4.8.8 Schvaluje Vyjádření města č. 8/2016.

6.1 Bere na vědomí Rozhodnutí ředitele Městského muzea v Čelákovicích č. 23/2015 ze dne 16. 12. 
2015 o úpravě rozsahu zájmového území Městského muzea v Čelákovicích, jako oprávněné 
organizace k provádění archeologických výzkumů, ke dni 1. 1. 2016. 

6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v obrazové příloze vědecké publikace P. H.
„Klíč ke znakům měst České republiky“.   

6.3.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s konáním kulturní akce Osadního výboru Sedlčánky „Masopustní průvod“, 
na pozemcích města v Sedlčánkách dne 13. 2. 2016 v době od 10.00 do 17.00 hodin, po ohlášené 
trase.     

6.3.2 Žádá Městskou policii o součinnost při konání „Masopustního průvodu“ dne 13. 2. 2016 
v Sedlčánkách.  

6.4 Ukládá místostarostovi II vytipovat vhodná zahraniční města pro partnerskou spolupráci v termínu 
do 30. 6. 2016.

6.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu sloupu veřejného osvětlení za 
účelem umístění reklamy mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a firmou FV-Plast, a. s.,
Praha 9, jako nájemcem.

6.6.1 Schvaluje vyúčtování nákladů Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, za období září –
prosinec 2015 ve výši 73.700,- Kč za využívání Městského stadionu SK UNION Čelákovice.

6.6.2 Neschvaluje vyúčtování SK UNION Čelákovice, za období září – říjen 2015 za údržbu fotbalové 
hrací plochy na Městském stadionu. Rada města požaduje předložení detailního rozpisu vyúčtování.

7.1 Se seznámila s projektem „Zónování nákladní dopravy - západní část města Čelákovic“.

8.1 Revokuje své usnesení č. 30/2015/8.5 ze dne 18. 11. 2015. 

8.2 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1, Topolová, č. p. 618, Milovice, paní 
S. P., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1998. Výše 
nájemného je za 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce 
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složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 

8.3.1 Bere na vědomí rezignaci pana Petra Polnického na členství v Komisi bytové a sociální.

8.3.2 Jmenuje členem Komise bytové a sociální pana Petra Kabáta s účinností od 20. 1. 2016.

9.1.1 Odvolává členy Povodňové komise Mgr. Karla Kárníka a Jaroslava Beneše ke dni 19. 1. 2016.

9.1.2 Jmenuje členy Povodňové komise Ing. Ondřeje Přenosila a pana Petra Krále s účinností od 
20. 1. 2016.

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace zeleně v ul. 
Rumunská, Čelákovice“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální 
výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.

10.2 Bere na vědomí avizované změny v systému EKO-KOM a změnu sazebníku základních odměn 
na rok 2016.

10.3 Schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001 uzavřené mezi městem 
Čelákovice, jako odběratelem, a firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha 1, jako 
dodavatelem, kterým se stanovuje nákupní cena vody s účinností od 1. 1. 2016 na 10,97 Kč/m³ bez 
DPH.

11.1 Podporuje podání žádosti o dotaci na projekt „Rodinné útočiště pro Vás“ Rodinného centra 
ROUTA, z. s., Čelákovice, z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Humanitárního fondu.

Zapsala: Romana Liscová dne 19. 1. 2016

Usnesení ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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